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البحوث اإلنسانية العلمية األصيلة واملتميزة.
 .2تُنشررر البحرروث باللّغ رةِ العربيرةِ وتُصرردر اجمللررة أربعررة
أعداد يف السنةِ.
 .3تقرروم البحرروث م ر قبر خرربن اثررنن يف التخص ر
العلمي الدقيق ملوضرو البحر ويف حرا اخرتالف
مهررا يف التقيرري فرتسر إىل حمكر ثالر  ،كمررا قرروم
البح م قب خبن لغوي..

 .4شرتط يف البح ِ أن ال كون قد نُشِرَ أو قُبِ َ للنشرِ يف أيِّ جملةٍ أُخرى.
 .5شررررتط أن تكرررون البحررروث يف اختصاصرررا (العلررروم اإلسرررالمية يف مجير ر
فروعها ،والعلوم األُخرى املُتعلِّقة بالعلومِ الشرعيةِ).

 .6شرررتط يف البح ر املقرردم إىل جملتنررا فحص ر عل ر برنررام () turnitin
عل أن ال تز رد نسربة االسرتال يف البحر عر  %02علر وفرق التعليمرا

النافذة .

 .7عل الباح ِ أو الباحثن إرسا ثالث نسخ مطبوعة مر البحر ِ ،و طالر

الباح بنسخة مطبوعرة جد ردة وبقرر مردم للبحر ِ بعرد قبولر ِ للنشررِ
وتقييم م قب اخلرباء.

 .8طال الباح مبلخ

تعر في للبح باللّغتن العربيرة واإلجنليز رة ،علر أن

ال ز د عل ( )022كلمة مصادق علي ِ م قب املركرز االستشراري للرتمجرة
يف كلية الرتبية /جامعة األنبار ،م قر مدم بذلك.
 .9طب البح باحلاسوب ومبسافا منفردة وعل وجر واحرد علر أالّ ز رد
عل ( )02سطراً يف الصفحة الواحدة .
 .11ال تنشر البحوث إلّا بعد دف أجور النشر والتقو م قب الباحثن .
 .11أجور النشر ،كاآلتي:
أ -ؤخذ م الباحثن الذ حيملون لق (أستاذ) مبلر قردر )000222( :
أل ر

د نررار عراقرري للخم ر

اخلرباء .

والعشررر صررفحة األوىل مررا عرردا أجررور

ب -ؤخرذ مر البرراحثن الررذ حيملررون لقر (أسررتاذ مسرراعد) مبلر قرردر :
( )020222أل

د نار عراقي للخم

والعشر صفحة األوىل ما عدا

أجور اخلرباء.
 ؤخذ م الباحثن الذ حيملرون لقر (مردر فمرا دونر ) مبلر قردر :( )020222أل

د نار عراقي للخم

والعشر صفحة األوىل ما عدا

أجور اخلرباء.
ث -ضرراف مبل ر قرردر  )0022( :ألفرران ومخسررما ة د نررار عراقرري ع ر ك ر ِّ
صفحةٍ زا دةٍ عل اخلم

والعشر صفحة األوىل.

ج -ضاف مبل قدر  )020222( :ألر

د نرار عراقري ،عر أجرور اخلررباء

(للبحوث الشرعية والعلوم املتصلة هبا).
ح -ررت اسررتالم مبلر مقرردم ررود يف اجمللررة قرردر  )0000222( :ألر

د نررار

عراقي كتأمينا  ،م ك ِّ باح ٍ (م ضمنها أجرور اخلررباء املُشرار هلرا
يف أعال ) ،و ت احتساب التكالي
اجمللة.

النها ية للنشر بعرد نشرر البحر يف

خ -يف حالررة سررح البح ر م ر قِبَ ر الباح ر بعررد ارسررا البح ر إىل
اخلرررباء ،عرراد املبلر الررذي مت اسررتالم مر الباحر ِ وخيصر منر أجررور
اخلرباء فقط.
د -زود الباح مبستلة م حبث ِ.
ذ -تحم ر الباحرر املسررؤولية القانونيررة الكاملررة يف حالررة االعتررداء علرر
احلقوق الفكر ة لآلخر .

 .12البحوث املنشورة ال متث رأي اجمللة ،وإنّما متث رأي أصحاهبا فقط.
 .13ال تعاد مسودا البحوث إىل أصحاهبا سواء أنشر البح أم مل نشر.
 .14إعداد الصفحة :أعل وأسف ( )0س مييناً و سراراً ()0سر حجر الورقرة
( )B5كترر البحرر علرر
الصفحا .

وجرر ٍ واحرردٍ (صررفحة) مرر الورقررة وترررق

 .15تكت احلروف العربية باخلط (.)Simplified Arabic
 .16كتر علر الصررفحة األوىل فقررط مر البحر عبررارة (جملررة جامعررة األنبررار
للعلوم اإلسالمية)أعل مين الصفحة  ،و كون حتترها خرط مر ميرن إىل سرار
الصفحة ( 00اسود عر ض).
 .17كون عنوان البح الر ي

باحلج ( )01اسود عر ض وسط الصفحة.

 .18تكتر ر أمسررراء البررراحثن وعناو نررره بررراحلج ( )00اسرررود عرررر ض وسرررط
الصفحة
 .19كررون تسلسر الكتابررة للبحر علر النحررو اآلترري :عنرروان البحر الررر ي ،
أمسرراء البرراحثن وعنوانرراهت  ،ملخ ر

البح ر ب راللغتن العربيررة واإلنكليز ررة،

املقدمة ،املباح أو املطال  ،اخلامتة ،ث قا مة املصادر واملراج .
 .21تكت العنوانا األولية( :املقدمة ،املباح أو املطال ،اخلامتة ،اهلروام،،
املصادر) باحلج ( )00أسود عر ض وسط الصفحة.
 .21تكت العنوانا الثانو ة باحلج ( )00اسود عر ض مين الصفحة.
 .22كتر مررن البحر برراحلج ( )01مر ضرربط الصررفحة وترررت مسررافة باد ررة
(0س ) للسطر األو فقط لك فقرة م املن.

 .23توض اهلوام ،يف نف

الصفحة م من البح

و كون حجر اخلرط ()00

و كررون رقرر اهلررام ،بررن قوسررن علرر الشررك الترراي ( )0و كررون ترررقي
اهلوام ،لك صفحة عل حدة.
 .24كرررون ترتيرر املصرررادر حبسرر احلرررروف العربيرررة و كرررون ترقيمهرررا تلقا ير راً
باستخدام التنسيق الذي كون في الرق م نقطة فقط.
 .25وض بن ك فقرة وأخرى مسافة ( 02س ) (عنوان البح الر ي
الباحثن وعنواناهت ).
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ملخص باللغة العسبٔة

 كىنا نجد أف اإلماـ الحضرمي رحمو اهلل،لمسنة دكر ميـ في فيـ معاني كتاب اهلل عز كجؿ
تعالى سمؾ منيجا في كتابو "شذكر اإلبريز" مف حيث الترتيب حتى يسيؿ عمى المطمع عمى مادتو
 كما أشرنا إلى ذلؾ مما ذكره في مقدمة كتابو حيف تحدث فييا،كفكائده كيجد القارئ بغيتو في يسر
 فال سبيؿ إلى فيـ، فاىتـ ببياف المعاني الضركرية.عف أىمية معرفة كايضاح معاني اآليات الكريمة
 ذلؾ أف السنة النبكية كالقرآف الكريـ كمييما كحي مف،القرآف الكريـ إال مقركنا بالسنة النبكية المشرفة
 فجاء بحثنا ىنا. ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ : مصداقا لقكلو سبحانو،اهلل عز كجؿ
 حيث تـ اختيار نماذج،)كبعنكاف (استشهادات اإلمام الحضرمي الحديثية في كتابه شذور اإلبريز
.مف استشياداتو الحديثية في كتابو لشرحو ألفاظ القرآف العظيـ
 شذور اإلبريز،  الحديث النبوي،  استشهادات الحضرمي:الكممات المفتاحية

IMAM HADRAMI HADITH CITATIONS
IN HIS BOOK SHUZOR AL-EBRIZ
M. Saad Mahmoud Ajaj
Prof. Razzaq Hussain Sarhad

Summary
The Sunnah has an important role in understanding the meanings of the
Book of God Almighty, and here we find that Imam Al-Hadrami, may God Almighty
have mercy on him, took a method in his book “The Shares of Al-Abreez” in terms
of arrangement in order to facilitate access to his material and benefits, and the
reader finds his intention in ease, as we mentioned that from what he mentioned in
The introduction to his book, when he spoke about the importance of knowing and
clarifying the meanings of the noble verses. Concerned with the clarification of the
necessary meanings, there is no way to understand the Holy Qur’an except with the
honorable Sunnah of the Prophet, because both the Prophetic Sunnah and the Holy
Qur’an are both inspired by God Almighty, in validation of His Glorious Saying:

﴾  ﴿ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥSo our research came here with the title (The
Hadiths of Imam Al-Hadrami Al-Hadith in his book Shazoor Al-Abriz), where
samples were chosen from his Hadith citations in his book to explain the great
words of the Qur’an.

Key words: Hadrami quotes, Hadith, Abraz's necks
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املقدمة

إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره كنتكب إليو ،كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا

كمف سيئات أعمالنا ،مف ييد اهلل فال مضؿ لو كمف يضمؿ فال ىادم لو ،كأشيد أف ال
إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو ،كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو ،أرسمو باليدل كديف
الحؽ ،ديف الرحمة كالعدالة ،صمى اهلل عميو كعمى آلو كأصحابو ،كالتابعيف ليـ بإحساف
إلى يكـ الديف كسمـ تسميمان كثي انر ...أما بعد:
فالسنة النبكية المتمثمة بقكؿ النبي  كفعمو كتقريره المصدر التشريعي الثاني
بعد كالـ اهلل عز كجؿ (القرآف العظيـ) كىي احد أنكاع التفسير بالمأثكر ،فقد كاف
الصحابة يرجعكف إلى النبي  في فيـ القرآف ،كمف خالؿ ىذا الرجكع ت ٌككف رصيد
عظيـ في تفسير القرآف قاؿ تعالى  :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ.)ُ(
كقد كردت أحاديث كثيرة في بياف كتفسير القرآف ،إما بياف لمجمؿ ،أك تكضيح
لمشكؿ ،أك تقييد لمطمؽ ،أك إفياـ لمعنى كممة أك شرح جممة ،أك زيادة حكـ فيمو مف
القرآف; قاؿ القرطبي :البياف منو  عمى ضربيف :بياف لمجمؿ في الكتاب كبيانو
لمصمكات الخمس في مكاقيتيا كسجكدىا كرككعيا كسائر أحكاميا ،ككبيانو مقدار الزكاة
ككقتيا ،أما النكع اآلخر فيك زيادة عمى حكـ الكتاب كتحريـ نكاح المرأة عمى عمتيا
كخالتيا ،كتحريـ الحمر األىمية(ِ).

(ُ) سكرة النحؿ ،اآلية ْْ.
(ِ) ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف.ِٕ/ُ :
ِٕٓ
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إف الذم فسره النبي  كاف عمى جانب مف األىمية ،فقد تتبع العمماء ما جاء
في السنة مف تفسير لكتاب اهلل ،فذكر أئمة الحديث في كتبيـ أبكاب نا مما جاء في تفسير
القرآف الكريـ ذكركا فييا ما رفع إلى النبي .)ُ(
منيا:

فسر النبي  القرآف بطر و
عد وة،
ؽ ٌ
كىنا نبيف أنكاع التفسير النبكم لمقرآف فقد ٌ
التفسير بالقكؿ :كمثاؿ ذلؾ تفسير النبي لكممة القكة الكاردة في قكلو تعالى:

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ،)ِ(بالحديث الذم ركاه عقبة بف عامر عف النبي ٌأنو
قاؿ« :أ ىىال َّ
الرٍم يي»(ّ).
إف القي َّكةى َّ

التفسير بالفعؿ :كمثاؿ ذلؾ تفسير النبي  لقكؿ اهلل تعالى :ﮛ

ﮜ ،)ْ(بقكؿ الرسكؿ ( :صمُّكا كما رأيتيمكني أصمِّي)(ٓ) ،فالصالة كمٌيا بشركطيا
كأركانيا كسننيا ٌبينيا النبي بفعمو.

فانتيؿ اإلماـ الحضرمي مف السنة ما استدؿ بيا عمى إثبات أكجو الداللة أللفاظ

القرآف الكريـ كبياف معاني الكممات فمـ يسيب في الشرح ً
كذ ً
كر ما ال فائدة منو ،إنما
اىتـ ببياف المعاني الضركرية ،فال سبيؿ إلى فيـ القرآف الكريـ إال مقركنا بالسنة النبكية
المشرفة ،ذلؾ أف السنة النبكية كالقرآف الكريـ كمييما كحي مف اهلل عز كجؿ ،مصداقا
لقكلو سبحانو  :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ.)ٔ(
(ُ) ينظر :مناىج المفسريف :صِّٕ.
(ِ) سكرة األنفاؿ ،اآلية َٔ.
(ّ) سنف ابف ماجو َْٗ/ِ :برقـ (ُِّٖ).
(ْ) سكرة البقرة ،اآليك ّْ.
(ٓ) صحيح البخارم ُِٖ/ُ :برقـ (ُّٔ).
(ٔ) سكرة النجـ ،اآليتاف ّ.ْ-
ِٖٓ
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فجاء بحثنا ىنا كبعنكاف (استشهادات اإلمام الحضرمي الحديثية في كتابه
شذور اإلبريز) ككانت خطة البحث مقسمة عمى :مقدمة كثالثة مباحث ،األكؿ فيو
أربعة مطالب ،كالثاني فيو ثالثة مطالب كالثالث فيو ثالثة مطالب ،ككاف اختيارنا
لبعض النماذج الستشياداتو في كتابو رحمو اهلل تعالى في بحثنا لكثرتيا مما ال يسع
ذكرىا جميعان ،كخاتمة كفييا أىـ النتائج كالتكصيات.
وصلى اهلل على سيدوا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

ِٓٗ
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املبخح األّل:
املطلب األّل:

التعسٓف باملؤلف ّاللتاب
امسُ ّلقبُ ّمْلدِ

ىك محمد بف عبد القادر بف أحمد بف أبي بكر بف إسرائيؿ بف إسماعيؿ بف
المالكي
محمد بف عمر اإلسرائيمي
ٌ
جده
ائيمي نسبة إلى ٌ
كاإلسر ٌ

الحضرمي(ُ).
اني
الني
الركضي ٌ
ٌ
الحب ٌ
ٌ
الخك ٌ
الني
إسرائيؿ بف إسماعيؿ (تِٖٔىػ) ،ك
المالكي الخك ٌ
ٌ

جده األعمى مالؾ الذم ينتيي بنسبو إلى خكالف بف عمرك يعرب بف قحطاف،
نسبة إلى ٌ

الحضرمي
اني
جد
ك
الركضي نسبة إلى بمدة ركضة ابف إسرائيؿ ٌ
أما ٌ
الحضرميٌ ،
ٌ
الحب ٌ
ٌ
ٌ
فنسبةن إلى كادم ًحٌباف الكاقع في حضرمكت كىي أحد مخاليؼ اليمف إلى الشرؽ مف

(ِ)
ك(العالمة) ك(الفقيو) ي ً
أيضا
بعدة ألقاب منيا( :جماؿ الديف)
ٌ
عدف  ،ككاف ييمقٌب ٌ
كنعت ن
حباف
بػ(اإلماـ) لعممو كفقيو في الديف(ّ) .كًلد
الحضرمي في قرية الركضة الكاقعة بكادم ٌ
ٌ
الحضرمييف)(ْ) ،كلـ يطمئف
سنة ٕٓٗق ،ىذا ما ذكره صاحب كتاب (تاريخ الشعراء
ٌ

عدة
تقدـ مكلد المؤلؼ عمى ذلؾ
مستندا إلى ٌ
محقؽ الكتاب لسنة الكالدة تمؾ ،كيرل ٌ
ن

)ُ( ينظر :عقد الجكاىر كالدرر في أخبار القرف الحادم عشر ،ُُِ :كخالصة األثر في أعياف القرف
الحضرمييف ،ُُِ/ُ :كينظر :األعالـ :خير الديف الزركمي:
الحادم عشر ،ُُ/ْ :تاريخ الشعراء
ٌ

ٔ ،ُِ/إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف ،ِْ/ْ :معجـ المؤلفيف ،َُٖ/َُ :معجـ
المفسريف مف صدر اإلسالـ كحتى العصر الحاضر ،ّٓٓ/ِ :كينظر :مقدمة كتاب شذكر اإلبريز في
لغات الكتاب العزيز.ٓٗ :
الحضرمييف ،ُُِ/ُ :كينظر :مقدمة كتاب شذكر اإلبريز في لغات الكتاب
(ِ) ينظر :تاريخ الشعراء
ٌ
العزيز.ٓٗ :

(ّ) ينظر :النكر السافر عف أخبار القرف العاشر ،ّٕٗ :كينظر :خالصة األثر في أعياف القرف الحادم
عشر ،ُُ/ْ :كينظر :مقدمة كتاب شذكر اإلبريز.ُٔ :
الحضرمييف.ُِِ :
(ْ) ينظر :تاريخ الشعراء
ٌ

َِٔ
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ً
الحضرمي كانتفاعو كاف ًمف الشيخ
أف معظـ تحصيؿ
أمكر منيا :ذكر أحد المؤرخيف ٌ
ٌ
الحضرمي أدرؾ
إف
ٌ
العالمة الفقيو عبد اهلل بف عمر بامخرمة المتكفى (ِٕٗق) ،أم ٌ
ٌ

المدة القصيرة ،فضالن
خمس عشرة سنة ًمف حياة الشيخ فمتى كاف أكثر التحصيؿ بيذه ٌ

الحضرمي كأبيو المكلكد سنة (ّٖٗق)(ُ) ،كىي أمكر
عف فارؽ السف في الكالدة بيف
ٌ
أيضا.
تضع احتماؿ كالدة
الحضرمي قبؿ ذلؾ .كىذا ما نراه ن
ٌ

املطلب الجاىٕ:

ىصأتُ ّطلبُ للعله ّملاىتُ ّعلنُ

الحضرمي في بيئة ديف كعمـ ،إذ كاف أبكه إماـ ناحيتو كعالميا كزعيميا
نشأ
ٌ
متأثر بمحيطو الراقي كترٌبى أحسف تربية ،كزاد ذلؾ ًمف
نا
الحضرمي
فشب
كالمفتي فييا،
ٌ
ٌ

حباف كغيرىا ،كرحؿ إلى الغربة البعيدة
إقبالو عمى شتى العمكـ كتحصيميا في مدينتو ٌ

(ِ)
مفس نار ًّ
شاعرا،
لغكيا
نا
اء
مكفكر  ،فكاف ٌ
كلـ يقعد حتى أثرل محصكلو بالفنكف العديدة ثر ن
ن
(ّ)
أجالء بعضيـ ًمف
ككاف مشارنكا في بعض العمكـ  ،أخذ عممو عمى يد العديد عمماء ٌ

أسرتو ككاف ليـ مقاـ ككجاىة ككانكا بيت عمـ ،فأخذ عف كالده العمـ بالقرآف كالحديث

اني عمكـ القرآف كالحديث كالفقو(ْ)،
كالفقو ،كأخذ عف عمو الشيخ مالؾ بف أحمد ٌ
الحب ٌ
(ٓ)
الحضرمي
ككاف
،
العالمة عبد اهلل بامخرمة
أيضا عف غيرىـ ًمف العمماء أبرزىـ ٌ
كأخذ ن
ٌ
(ُ) ينظر :النكر السافر عف أخبار القرف العاشر ،ِِٗ/ّٕٗ:ُ :كينظر :شذكر اإلبريز.ٔٔ ،ُٔ :
الحضرمييف.ُِِ :
(ِ) ينظر :تاريخ الشعراء
ٌ
(ّ) ينظر :معجـ المؤلفيف.َُٖ/َُ :
(ْ) ينظر :شذكر اإلبريز.ٔٓ ،ِٔ :
العالمة الفقيو عبداهلل بف الفقيو الصكفي عمر بف اإلماـ عبد اهلل بف أحمد مخرمة ،كاف آية في العمـ
(ٓ) ىك ٌ
بميغا في
انتيت إليو رئاسة العمـ كالفتكل في جميع جيات اليمف  ،برع في الفقو كفي الفمؾ ككاف
فصيحا ن
ن

عدة كفتاكل كرسائؿ ،ينظر :النكر السافر عف أخبار القرف العاشر-ّٕٗ :
النظـ كالنثر كلو تصانيؼ ٌ

َّٖ.

ُِٔ
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كفضال عف عممو نظمو
رجحو عمى أبيو كمعظـ تحصيمو كاف منو(ُ)،
ظمو نا
يع ٌ
ن
كي ٌ
كثير ي
متفرقة كفي مكاقؼ مختمفة ،فقد نظـ قصائد منيا في المدح أك
لمشعر ككانت قصائده ٌ

الرثاء أك في المسائؿ العممية كنظـ الضكابط ،كقد ُّ
يرد عمى غيره بالشعر ،ك ًمف شعره في

مدح أحد شيكخو(ِ):

***

يـ ـ ِّم ـ ــم ب و ــالم ُ ـ ـ َب

***

أب ـ ـ ـ ـ الـو ُر أـــ ـ ـ ـ ِــ لِف ـ ـ ـ ِـ
ُِّ ـ ـ ــمافِم يفالـ ــا ُيف ـ ـ ـ ـ ــالا ـ ـ ـ ــفو

أع ـ ـ أب ــا بـ ــل َم ـ ـ ـــلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال َ

***

لالاشـ ـ ـ

ـِّ ـ ـ ـ ـ ــو

***

ُ ل مــأ أع ــا ُ لالــو ُ ل ـ ِ
ـ
ـ
ُي ـ ـا ب ــأ هـ ـ بــ ـ ـ ــفـ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ميو
ـ ـ
ـ
إَشـ ــا ِ يالـ ــو لقو ـ ـ ـ ـم ِيـ ـَشـ ـ ـ ـ ـ ِـو
ـاَد ل ـ ـ ـ ــم ِ
كب بمـ ـ ِ
ـمض لةـ ـ ِ
ب ـ ـ ـ ـ ــم ـ

يا ِ
عاذلـ ـ يـ ِّـمال ر ـأَ ـع ـ ـ ـ ـ

شــف ـ لوميفـ ِــ ُ لقـ ِ
ـفففـ ُ ـلالــو

ه ـ بةم ـــ لفِــا ِ بــأ ه َ مـــ لـ ـ

***

م ـ ــا س ة ـ ــا ِ ُ س ـو ِ ُ ل ـ

***

ـمب إلـــ أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمه ُعالـ ـ
ُإذ نظـ ـ

***

ه

ـ ـ ـ ـ ـ ِـو

ل اــ ـ ـ ـ

حباف
التنكع في العمكـ كمٌيا صقؿ شخصية
الحضرمي فكاف في بمدتو ٌ
كىذا ٌ
ٌ
(ّ)
كصفو
المشار إليو بالبناف كالمرجع في الشؤكف الدينية كالمدنية كالسياسية"  ،ى
"المظير ي

"عالـ ظير شرفو
العالمة كقاؿ عنو:
صاحب كتاب (عقد الجكاىر كالدرر) باإلماـ ٌ
ه
متفنف
"عالـ فاض هؿ
عزتو ،ك ٍأنىبأ عف جكىر كممة صدقو"(ْ) ،كقاؿ غيره فيو ىك:
كعمىت ٌ
ه
ه

كلغة"(ٓ).
في جميع العمكـ فقينا كحديثنا ن

(ُ) ينظر :النكر السافر عف أخبار القرف العاشر.ّٕٗ :
(ِ) ينظر :شذكر اإلبريز ،ّٗ :نقؿ حققو ىذه القصيدة مف مصادر لـ أقؼ عمييا.
الحضرمييف.ُِِ :
(ّ) تاريخ الشعراء
ٌ

(ْ) عقد الجكاىر كالدرر في أخبار القرف الحادم عشر.ُُِ :
(ٓ) جيكد فقياء حضرمكت في خدمة المذىب الشافعي.َٖٓ/ُ :
ِِٔ
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املطلب الجالح:

مؤلفاتُ

لمحضرمي العديد مف المؤلفات التي ذكرتيا كتب التراجـ كالفيارس منيا
ٌ
المخطكط كمنيا المفقكد ،كىي آثار طيبة تينبًئ عف ثقافتو كعممو ،كىي تشيد لعممو

(ُ)
كتنكعت مكضكعاتيا في تفسير ألفاظ القرآف
البارز كالى ٌ
التقدـ كسبر أغكار العمكـ ٌ ،
طبع
كشرح المنظكمات كالقصائد ،كنظـ القصائد كالفتاكل الفقيية كعمـ المساحة ،لـ يي ى

كيحقٌؽ منيا إال ىذا الكتاب.
ي

فصؿ محقٌؽ الكتاب في ذكر ما ين ًسب إليو مف مؤلفات ،أك ما اختمؼ في
كقد ٌ
الحضرمي
نسبتيا إليو ،كبعد العكدة إلى معظـ التراجـ كالفيارس يمكف إجماؿ مؤلفات
ٌ

باآلتي(ِ):

 الذىب المرشكش عمى العمـ المنقكش في األركش :كىك مفقكد.
 رسالة في ذكر القيكة :كىي مخطكطة.
 رسالة مشكاة األنكار كمظير األسرار في أكصاؼ قطب األخيار:
مخطكطة.
 شذكر اإلبريز في لغات الكتاب العزيز :مطبكع كمحقؽ.
 شرح عمى قصيدة مناسؾ الحج كالزيارة :مفقكد.
 فتح العزيز الغفٌار في مسألة اإلقرار :مفقكد.

المشمة النفاحة بحققو المساحة :كىك كتاب مفقكد.

ٌ
(ُ) ينظر :شذكر اإلبريز.ّٖ :
(ِ) ينظر :خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ،ُُ/ْ :كينظر :األعالـ ،ُِِ/ٔ :تاريخ الشعراء
الحضرمييف ،ُِِ/ُ :ىدية العارفيف في أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ،ِٕٗ/ّ :مصادر الفكر
ٌ

اإلسالمي في اليمف .ٕٓٓ ،ِّْ ،ِِٗ :كينظر :جيكد فقياء حضرمكت في خدمة المذىب الشافعي:

ُ ،ُٖٓ،َّٓ/كينظر :مقدمة كتاب شذكر اإلبريز في لغات الكتاب العزيز.ٖٕ–ّٖ :
ِّٔ

7
املطلب السابع:

ّفاتُ

الحضرمي عمى مكاف كالدتو أك سنتيا،
لـ يختمؼ المؤرخكف الذيف ترجمكا لحياة
ٌ
كد ًفف فييا
كاٌنما اتفقكا عمى كفاتو سنة َُُٓق ،في مكطنو قرية ركضة بني إسرائيؿ ي
في الثاني عشر أك الثمانية عشر ًمف رجب(ُ) ،رحمو اهلل تعالى كجميع عمماء
المسمميف.

(ُ) ينظر :عقد الجكاىر كالدرر ،ُُِ :خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ،ُُ/ْ :تاريخ الشعراء
الحضرمييف.ُِِ/ُ :
ٌ

ِْٔ
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املبخح الجاىٕ:
التعسٓف بلتاب (شرّز اإلبسٓص يف لغات اللتاب العصٓص)
املطلب األّل:

تْثٔق اللتاب ّىطبتُ للخضسمٕ

بمقدمة
ألف
ال يكجد شؾ في نسبة الكتاب إلى
قدـ فيو ٌ
الحضرمي ٌ
الحضرمي; ٌ
ٌ
ٌ
شرح فييا غايتو مف التأليؼ في لغات القرآف كمنيجو فييا(ُ) ،كقد كثٌؽ المؤرخكف نسبة
لمحضرمي كلـ يختمؼ منيـ أحد في
كتاب (شذكر اإلبريز في لغات الكتاب العزيز)
ٌ
(ِ)
لمحضرمي ك ًمف تأليفو.
ىك
الكتاب
أف
عمى
ؿ
يد
كىذا
،
ذلؾ
ٌ
ٌ
ٌ

مب تألفف لل اب:

عدة أمكر
ٌبيف
الحضرمي في مقدمة مكجزة غاية تأليؼ الكتاب كىي تشير إلى ٌ
ٌ
كغايات يمكف تمخيصيا باآلتي(ّ):
تمسكو بديف اإلسالـ كالفخر بانتسابو إلى ديف الحؽ.
ػػ ٌ
و
بي
النبي األميف 
ػ ػ بياف فضؿ القرآف الكريـ الذم نزؿ عمى قمب
بمساف عر ٍّ
ٌ
بياف كأقكل بر و
لساف كأكضح و
كعده أفصح و
ىاف.
مبيفٌ ،

ػ ػ السير عمى نيج السابقيف مف العمماء األعالـ الذيف انتدبكا إلى تأكيؿ القرآف
كاظيار أحكامو كتفسير كالمو أك ما أشكؿ مف إعرابو أك حكـ حاللو
كحرامو.

(ُ) شذكر اإلبريز.ُّٕ :
(ِ) ينظر :عقد الجكاىر كالدرر في أخبار القرف الحادم عشر ،ُُِ :خالصة األثر في أعياف القرف
الحضرمييف ،ُُِ/ُ :األعالـ ،ُِ/ٔ :إيضاح المكنكف في
الحادم عشر ،ُُ/ْ :تاريخ الشعراء
ٌ
الذيؿ عمى كشؼ ،ِْ/ْ :ىدية العارفيف في أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ،ِٕٗ/ّ :معجـ

المؤلفيف.َُٖ/َُ :
(ّ) ينظر :شذكر اإلبريز.ُّٕ :
ِٔٓ
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ػ ػ جمع عجائب لغات القرآف األنيقة كغرائب ألفاظو الرائقة ،كايضاحيا كتبيانيا
ًّ
معجميا.
تيبا
كترتيبيا تر ن

املطلب الجاىٕ:

تطنٔة اللتاب

الحضرمي كتابو (شذكر اإلبريز في لغات الكتاب العزيز) .كال ٌش يذكر في
سمى
ٌ
ٌ
المع ًدف مف غير ًإذابة الحجارة
المغة جمع ىش ٍذ ىرة ،كال ىش ٍذرً " :ق ى
طعه مف الذىب ييٍمقىطي مف ٍ
ُّ
الجكىر ،ك َّ
الش ٍذ ير أىيضان صغار المؤلؤ
كمما ييصاغ مف الذىب فرائد ييفىصَّؿ بيا الم ٍؤلي يؤ ك ى ٍ
(ُ)
شبييا َّ
(ب ىرىز) ،كيعنيً :
الحٍم يي
"اإل ٍبر ييز ى
بالش ٍذر لبياضيا"  .كاإلبريز ىك إفعيؿ مف الفعؿ ى
اإل ٍب ًر ىيزً ...
الصافي مف الذىب كقد أ ٍىب ىرىز الرج يؿ ًإذا اتخذ ً
اإل ٍب ًر ييز مف الذىب الخالص"(ِ).

كيدؿ المعنى المغكم لمفظتيف عمى جمع مف النفيس الغالي كالخالص مف

الذىب ،كيرل الباحث إشارة أكلى ترتبط بمنيج الحضرمي في جمع ما تناثر في بطكف
الكتب كالمؤلفات السابقة مف دالالت نفيسة أللفاظ القرآف.
أما (لغات الكتاب العزيز) فالكتاب العزيز مراده كاضح ييقصد بو القرآف الكريـ

أما لفظة (ليغات) فمـ يتبيف ما الذم
كتناسبت إيقاع لفظة (العزيز) مع لفظة (اإلبريز) ،ك ٌ
ُّ
كح ُّدىا
يريده الحضرمي بيا ،فيي في المغة جمع (لي ىغة) كفي لساف العرب" :المغة المِّ ٍس يف ى
أٌىنيا أىصكات يعبِّر بيا كؿ قكـ عف أىغر ً
اضيـ(ّ) ،كىي في ٍعمةه مف لى ىغ ٍكت أىم تكمَّمت...
ي
كالمَّ ٍغك ُّ
النطؽ يقاؿ ىذه لي ىغتيـ التي ىيٍم يغكف بيا أىم :ىي ٍن ًطقيكف"(ْ) ،كقد يككف قصده القراءات

أف الحضرمي أراد بيذا
القرآنية لكثرة استشياده بيا -كاهلل أعمـ ،-كذكر محقؽ الكتاب ٌ

(ُ) لساف العرب ،ّٗٗ/ْ :كينظر :شذكر اإلبريز.َُٔ :
(ِ) لساف العرب.َّٗ/ٓ :
(ّ) الخصائص البف جني.ّّ/ُ :
(ْ) لساف العرب.َِٓ/ُٓ :
ِٔٔ
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العنكاف" :أف ي ً
صؼ كتابو كما جمعو فيو بالنفيس كالغالي في بياف معاني كممات اآليات
ى
الكريمة التي احتكاىا الكتاب العزيز"(ُ).

املطلب الجالح:
ملاىة اللتاب يف األّضاط اللغْٓة ّعله غسٓب القسآٌ

الطيبة ،قاؿ
كتاب (شذكر اإلبريز في لغات الكتاب العزيز) مف المؤلفات
ٌ

صاحب كتاب (عقد الجكاىر كالدرر) في كصفو" :ىك كتاب يعجز الكاصفكف عف
كصؼ حجالو كتغشى العيكف مف شمس كمالو"(ِ) ،كىك يي ىع ٌد مف ضمف سمسمة الكتب

التي أيلٌفت في عمـ غريب القرآف ،فقد ذكرت بعض المصادر ٌأنو تفسير في غريب
(ّ)
تفسير لغريب ألفاظ القرآف كاف لـ ىي ًرد
نا
الحضرمي أراد أف يككف كتابو
أف
كيبدك
،
القرآف
ٌ
ٌ
لفظ الغريب في العنكافٌ ،إال ٌأنو أشار إلى ذلؾ بقكلو" :فى ىسىنح لي أف أجمع مف عجائب

و
كممات يحتاج إلى إيضاحيا المبيب ،كيرتاح
لغاتو األنيقة ،كغرائب ألفاظو الرائقة،

األلمعي األريب"(ْ) ،فأراد أف يككف مضمكف كتابو في لغات ألفاظ القرآف
لتبيانيا
ٌ
كغرائبيا ،كفي الكقت نفسو ٌبيف المراد بغريب األلفاظ ،فيي بكصفو تمؾ الكممات التي

تحتاج إلى اإليضاح كالتبييف.

(ُ) ينظر :شذكر اإلبريز.َُٔ :
(ِ) عقد الجكاىر كالدرر ،ُُِ :كنقؿ عنو صاحب (خالصة األثر) بمفظ( :عف كصؼ جمالو) كيبدك أف
الن ٍسخ في كاحد مف الكتابيف ،ينظر :خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر:
ىناؾ خطأ في ى
ْ.ُُ/
(ّ) ينظر :عقد الجكاىر كالدرر ،ُُِ :كخالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ،ُُ/ْ :األعالـ:
الحضرمييف ،ُُِ/ُ :ىدية العارفيف في أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف:
ٔ ،ُِ/تاريخ الشعراء
ٌ
ّ ،ِٕٗ/معجـ المفسريف مف صدر اإلسالـ كحتى العصر الحاضر.ّٓٓ/ِ :
(ْ) شذكر اإلبريز.ُّٕ :
ِٕٔ
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لانـ لل اب بفن ل اب عق

ميب لفمآن:

المتقدمة في الدراسات القرآنية ،ففي كتاب اهلل
إف عمـ الغريب مف العمكـ القرآف
ٌ
ٌ

تعالى ألفاظه كاضحة الداللة كالمعنى ،كفيو عمـ الغريب مما يخفى عمى العامة ،ككاف
عمى عمماء األمة تبيينو كشرحو(ُ) ،كقد ذكر أبك السعادات ابف األثير(تَٔٔق) في
الخاص فيك ما يدكر فيو مف األلفاظ
حديثو عف األلفاظ المفردة الخاصة الغريبة ":كأما
ُّ

َّ
ظ عمييا
المُّ ىغكية كالكممات الغريبة
الحشكية التي ال يعرفيا إال مف يعنً ىي بيا كحافى ى
الخاص مف
مظانيا -كقمي هؿ ماى يى ٍـ -فكاف االىتماـ بمعرفة ىذا النكع
استخرىجيا مف
ٌ
ٌ
ك ى
بد ًّكا في
األلفاظ َّ
كم ي
كمقى َّدمان في الرتبة عمى غيره ى
أىـ مما سكاه كأكلى بالبياف مما عداه ي
التعريؼ بذكره إذ الحاجة إليو ضركرية في البياف الزمة في اإليضاح ك ً
الع ٍرفاف"(ِ).
باب عظيـ الخطر; إذ
كقد ذىب
أف غريب القرآف ه
الزركشي (تْٕٗق) إلى ٌ
ٌ

تييب الكثير مف السمؼ مف تفسير القرآف الكريـ ،كترككا القكؿ فيو عمى الرغـ ًمف
ٌ
حذر ًمف أف يزلٌكا فيذىبكا عف مراده ،لذلؾ يجب عمى ىم ٍف
عمميـ بالمساف كفقييـ بالديف ،نا
ألنو قد يككف
يفسر كالـ اهلل تعالى العمـ بحقائؽ المغة كمكضكعاتيا كليس اليسير منيا; ٌ
ٌ
معنى مشترؾ فيذىب إلى أحدىما كيككف المراد ىك اآلخر(ّ).
المفظ ذا
ن
التثبت
أف عمى الخائض في ىذا العمـ ٌ
كذكر جالؿ الديف السيكطي (تُُٗق) ٌ

بالظف(ْ).
الفف كعدـ خكضو في ىذا العمـ
ٌ
كالرجكع إلى كتب أىؿ ٌ

(ُ) شذكر اإلبريز.َُْ :
)ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر :الجزرم.ْ/ُ :
)ّ( ينظر :البرىاف في عمكـ القرآف :محمد بف بيادر الزركشي.ِٗٓ/ُ :
(ْ) ينظر :اإلتقاف في عمكـ القرآف :جالؿ الديف السيكطي.ْ/ِ :
ِٖٔ
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أىمية ىذا الكتاب في أكساط الدراسات القرآنية ،كال تق ٌؿ
إذف فيذا كمٌو يشير إلى ٌ
مكانتو عف مكانة ما أيلِّؼ في ىذا الشأف الذم ألَّؼ فيو الكثير ،قاؿ عنو السيكطي:
حصكف ....ك ًمف أحسنيا المفردات لمراغب"(ُ).
"أفرده بالتصنيؼ خالئؽ ال يي ى
كاتبع المؤلفكف في ىذا الشأف ثالث طرؽ لجمع ألفاظ القرآف الغريبة :األكلى
اعتمد فييا أصحابيا عمى ترتيب مادة الكتاب عمى كفؽ اآليات كالسكر كىي أقدـ طريقة

منيا ما جاء تفسيره عف ابف عباس ك(معاني القرآف) لمفراء (تَِٔق) ،ك(تذكرة األريب

فرتِّبت فييا
في تفسير الغريب) البف الجكزم (تٕٗٓق) كغيرىا ،أما الطريقة الثانية ي
بدء مف اليمزة إلى الياء ،مف المؤلفات التي
األلفاظ عمى حسب الترتيب اليجائي ن
لمع ىزيزم (تَّّق) كتبعو عدد مف
اعتمدتيا :ي
(نزىة القمكب في تفسير غريب القرآف) ي
العمماء أبرزىـ الراغب األصفياني (تَِٓق) في كتابو (المفردات في غريب القرآف)
كىي طريقة الحضرمي أيضان في كتابو (شذكر اإلبريز في لغات الكتاب العزيز)،

كالطريقة الثالثة :رتٌبت فييا الكممات عمى حسب أكاخرىا كىي طريقة تشبو منيج كتاب
م (تّّٗق) ،اعتمدىا الرازم (تٔٔٔق) في كتابو (ركضة
(الصحاح) لمجكىر ٌ

الفصاحة في غريب القرآف) ،كالطريقة الرابعة اعتمد أصحابيا ترتيب الكممات عمى

حسب الحرؼ األكؿ كاألخير مف دكف مراعاة الحشك أك الحرؼ الزائد ،كاتٌبعيا أبك حياف
األندلسي في كتابو (تحفة األريب بما في القرآف مف الغريب)(ِ).
متأثر بمنيج العزيزم كالراغب األصفياني كغيرىـ
نا
أف الحضرمي كاف
كيبدك ٌ
ككأنو في مكسكعة لغكية،
أف مف يق أر كتابو يجد نفسو ٌ
كاتبع طريقتيـ في التأليؼ ،غير ٌ

اعا فقط ،إذ حكل كتابو مالـ يذكره
جم ن
كخمى أسمكبو مف التعقيد كالغمكض كلـ يكف ٌ
غيره ،كتميزت عباراتو بالكضكح كاإليجاز مف دكف و
حشك أك تطكيؿ(ّ)،
)ُ( اإلتقاف في عمكـ القرآف.ّ/ِ :
(ِ) شذكر اإلبريز.َُٗ-َُٔ :
(ّ) شذكر اإلبريز.ُُٖ-ُُٕ :
ِٔٗ
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املطلب السابع:
ميَج احلضسمّٕ يف تستٔب اللتاب ّمصادز اللتاب

ًّ
بدءا ًمف
تيبا
رتٌب
الحضرمي ألفاظ كتابو تر ن
معجميا بحسب الترتيب األلؼ بائي ن
ٌ
اليمزة حتى الياء بثمانية كعشريف باباى ،كاأللفاظ في ِّ
كؿ و
ىجائيان،
تيبا
ٌ
باب مرتبة أيضان تر ن

(الم ًديف) تكجد في باب الداؿ كليس في
ككاف مر ن
اعيا ألصؿ الكممة كاشتقاقيا ،فمفظة ى
ألف أصميا ًمف كممة ِّ
الديف ،كاتٌبع في منيج تفسير األلفاظ االستعانة باآليات
باب الميـ; ٌ
القرآنية كبالقراءات المتكاتر كالشاذ منيا كاألحاديث الشريفة ككالـ العرب مف و
شعر أك

نثر(ُ).
الحضرمي في تأليؼ كتابو مصادر عديدة ينقؿ منيا كيناقش ما
كقد اعتمد
ٌ
يردىا ،كىذه المصادر كثيرة ،منيا كتب التفسير كغريب
يذكره ًمف مسائؿ يرتضييا أك ٌ
القرآف مف أمثمتيا:

غريب القرآف البف قتيبة (تِٕٔق) ،معاني القرآف لمزجاج (تَُّق) ،جامع
البياف في تأكيؿ آم القرآف لمطبرم (تَُّق) ،الكسيط في تفسير القرآف المجيد
لمكاحدم (تْٖٔق) ،معالـ التنزيؿ لمبغكم (تَُٓق) ،أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ
لمبيضاكم (تٖٓٔق) ،كأكثر المصادر التي نقؿ منيا كتأثٌر بيا ىي تفسير البيضاكم
كتفسير البغكم كبعدىما تفسير الكاحدم.

يشير إلى أسماء بعضيا كقد يشير إلى اسـ مؤلِّفيا كقد ال يشير لممصدر أك

أيضا عمى معجمات لغكية كثيرة منيا( :ديكاف األدب) لمفارابي
المؤلؼ ،كاعتمد
ن

(تَّٓق)( ،شمس العمكـ كدكاء كالـ العرب مف الكمكـ) لمحميرم (تّٕٓق)( ،النظـ
المستعذب في شرح غريب ألفاظ الميذب) البف بطاؿ اليمني (تِّٔق)( ،تيذيب
كثيرا ،كنقؿ
األسماء كالمغات) لمنككم (تٕٔٔق) ،كىي أبرز المعاجـ التي نقؿ عنيا ن
(ُ) ينظر :شذكر اإلبريز.ُُٖ-ُُٕ :
َِٕ
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متنكعة ًمف العمكـ كشركح الحديث كالفقو كمذاىبو
أيضان عف غيرىا،
ن
فضال عف مصادر ٌ
كدكاكيف الشعر ،كقد كردت لو نقكالت عديدة كأقكاؿ لمصحابة كالتابعيف كعدد ًمف عمماء
المغة كالنحك(ُ).
أما ل ِا َ لقويثفـ :فكانت المصدر الثاني بؿ ىك الشارح األكؿ لمقرآف الكريـ
كقد سبقت اإلشارة إلى دراستو لمحديث بحضرمكت ،كىنا لنا أف نذكر صكرة مف اسانيد
المؤلؼ في الكتب الحديثية حيث يركييا بسنده عف جده إسرائيؿ عف الشيخ عبد الرحمف
الحباني بعض (صحيح
ابف حيدر الشيرازم قاؿ :ق أر َّ
عمي الشيخ إسماعيؿ بف محمد ٌ

البخارم) كبعض كتاب اإلماـ مسمـ ككتاب (التقريب) في عمـ الحديث كأجزت لو ما في
ىذه الكتب كجميع مسمكعاتي كمناكالتي كمؤلفاتي ،بشرطو المعتبر عند أىؿ األثر،

كأجزت لو كألكالده عبد اهلل كاسرائيؿ كعبد الغفار كمحمد كابراىيـ – أما كتاب البخارم
فأركيو عف نيؼ كثالثيف شيخان كسردىـ ،كأما كتاب مسمـ فأركيو عف مشايخ  ،ثـ ذكر
بعض مركياتو كمنيا (المكطأ) لمماـ مالؾ  ،ك(السنف الكبرل) لإلماـ البييقي كغيرىا(ِ).

(ُ) ينظر :شذكر اإلبريز.ُّٗ-ُُّ :
(ِ) ينظر :الكككب المنير.ْٕ :
ُِٕ
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املبخح الجالح:
متَٔد:

االضتصَادات احلدٓجٔة يف كتابُ

لمسنة دكر ميـ في فيـ معاني كتاب اهلل  ،كىنا نجد أف اإلماـ الحضرمي

رحمو اهلل تعالى سمؾ منيجا في كتابو "شذكر اإلبريز" مف حيث الترتيب حتى يسيؿ
عمى المطمع عمى مادتو كفكائده كيجد القارئ بغيتو في يسر ،كما أشرنا إلى ذلؾ في
المبحث األكؿ في مقدمة كتابو حيف تحدث فييا عف أىمية معرفة كايضاح معاني
اآليات الكريمة ،حتى ختـ مقدمتو بذكر طريقتو في ترتيب مادة الكتاب(ُ).
كيبيف المؤلؼ الكممة الغربية بتفسيرىا مستعينان باآليات الكريمة ،كاالحاديث
ي

الشريفة ،ككالـ العرب شع انر كنث انر ،مكضحان المعنى بعبارات كاضحة دكف تشعب ،مع

ضبطيا حتى ال يقع لبس فيما يقصد بيا ،مع اإلشارة إلى الفكائد القيمة ،مما يجعؿ
القارئ كأنو في مكسكعة خالية مف التعقيد كالغمكض ،مما اتسـ منيجو بو ىك
استشياداتو بالحديث النبكم الشريؼ ،حيث رجع المؤلؼ في تبييف معنى غريب الفاظ
اآليات في كثير مف األحياف إلى شاىد مف الحديث ،كالذم يعد المصدر الثاني لمتفسير
فقد استشيد في كتابو بػ( َُٗ) مكضع.
كما انو ال يشير عند استشياده إلى درجة الصحة لمحديث أك أف يذكر الراكم،
كانما يشير إليو بقكلو( :كفي حديث النبي عميو الصالة كالسالـ)(ِ) ،أك (كعف النبي
(ُ) ينظر :مقدمة الكتاب.ُّٕ :
(ِ) مثاؿ ذلؾ :في بياف معنى (الجمباب) :ص ِِٕ :قكلو :كفي حديث النبي عميو الصالة كالسالـ « :ىم ٍف
أىٍلقىى ًجٍمباب اٍلحي ً
اء فى ىال ًغ ىيبةى لىوي» ،السنف الكبرل لمبييقي ّٓٓ/َُ :كىذا أيضا ليس بالقكم ،كاهلل أعمـ.
ى ى ىى
أخرجو الخطيب في تاريخ بغداد ٖ ّْٖ/مف طريؽ إسماعيؿ بف محمد الصفار بو .كابف أبى الدنيا في
مكارـ األخالؽ :صَُِ ،مف طريؽ أبى سعد الساعدم بو .كقاؿ الذىبي :أبك سعد مجيكؿ:
ٖ.ُِِْ/
ِِٕ
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( ،)ُ()كيدؿ عميو الصالة كالسالـ)(ِ) ،أك (عنو عميو الصالة كالسالـ) ،أك (ركم أف
الرسكؿ  ،)كيظير مف خالؿ البحث في تخريجيا أنيا كانت بيف الصحيح كالحسف
كالغريب كقميؿ مف الضعيؼ.
ككاف يذكر الحديث غالبان بنصو كاستشياده بالحديث في قكلو :كأصؿ التككير

ً
الحكر بعد ال ىككر
الكؼ كالجمع ،كمنو ىككر الع ىمامة ،كفي الحديث «أعكذ باهلل مف ى
الحديث» (ّ) ،أم :الفرقة بعد الجمع(ْ) ،كقد يذكر الحديث بمعناه كمما كرد ذكره بالمعنى
الرحؿ»(ٓ)،
قكلو في معنى َّ
الرحؿ :كمنو الحديث بمعناه« :إذا ابتمت النعاؿ فالصالة في ٍ

أم :في الدكر كالمساكف ،كسميت بذلؾ ; ألف الٌرحاؿ تيمقى بيا ،كىناؾ حذؼ مضاؼ،
كأنو أراد في مكاضع رحالكـ ،كحيث تمقكنيا كتحطكنيا(ٔ) .كمنيا الحديث الذم استشيد
(ٖ)

بو في مادة القذؼ(ٕ)« ،ليس في ىذه األمة قذؼ كال مسخ»

أراد :ال يرمكف بالحجارة

كما رمي قكـ لكط.
(ُ) مثاؿ ذلؾ :في بياف معنى (الكرسي) :صْٗٓ قكلو :كعف النبي « :ما السمكات السبع كاألرضكف
السبع مع الكرسي ...الحديث» أخرجو ابف حباف في صحيحو ٕٔ/ِ :برقـ (ُّٔ).
(ِ) مثاؿ ذلؾ :في بياف معنى (اليقطيف) :صَُٕ ،قكلو :كيدؿ عميو أنو قيؿ لرسكؿ اهلل  :انؾ لتحب
القرع؟ قاؿ« :أجؿ ىي شجرة أخي يكنس» :ينظر مسند أبي يعمى.ُٖ/ٔ :
(ّ) أخرجو اإلماـ مسمـ ٕٗٗ/ِ :برقـ (ُّّْ) ،كأخرجو احمد ّٖ/ٓ :برقـ (َََِٖ).
(ْ) ينظر :شذكر اإلبريز :صَّٖ.

صمُّكا ًفي
اف ىم ى
)ٓ) المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ُّْ/ُ :برقـ (َُْٖ) ،كلفظوً« :إ ىذا ىك ى
طهر ىكابً هؿ ىف ى
ًر ىح ًال يك ٍـ» ،كمسند الشافعي ،ترتيب السندم ،ّٔ/ُ :كشرح أبي داكد لمعيني.َّٖ/ْ :
(ٔ) ينظر :شذكر اإلبريز.ّٕٔ :

(ٕ) ينظر :شذكر اإلبريز .ِٓٔ :
(ٖ) الحديث بيذا المفظ ال يكجد في كتب الحديث كقد أخرجو البخارم في األدب المفرد َُٕ :برقـ (ْْٖ)،
(ْْٖ) ،كالترمذم في سننو ت شاكر ْٓٔ/ْ :برقـ (ُِِٓ) ،كقاؿ :ىذا حديث حسف صحيح غريب،
كسنف ابف ماجو ُّْٗ/ِ :برقـ (َْٗٓ) ،بمفظ« :بيف يدم الساعة مسخ ،خسؼ ،كقذؼ ».
ِّٕ
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كاستشيد أيضان بأقكاؿ عدد مف الصحابة رضي اهلل عنيـ كأرضاىـ ،كىي
مكجكدة في كتابو في مكاضع قميمة كمثالو في قكؿ أبي بكر  عمى معنى البيمة(ُ):
(ِ)

اهلل

(ّ)

.

كمف كلي أمر المسمميف كلـ يعطيـ كتاب اهلل فى ىعمىيو بيمة
األماني(ْ) :كاألماني األكاذيب كاحدىا
كاستشيد بقكؿ عثماف  في معنى
ُّ
أنمنية ،زمنو قكؿ عثماف  :ما ًّ
تمنيت منذ أسممت(ٓ) ،أم :ما كذبت.

املطلب األّل:

احلدٓح الصخٔح

مفس انر ليا فقاؿ عنيا( :قاؿ بعضيـ:
ُ .كقؼ
الحضرمي عند لفظة ( ل لف ـ) ٌ
ٌ
ىي فعمية مف السككف الذم ىك ضد الحركة ،كفي الحديثً« :إ ىذا أىتىٍيتي يـ
كىا كعمى ٍي يكـ الس ً
َّك ىينةي»(ٔ) – بؿ أئتكىا
الص ى
َّالةى فى ىال تىأٍتي ى
كىا ىكأ ٍىنتي ٍـ تى ٍس ىع ٍك ىف ،ىكأٍتي ى ى ى ي
كعميكـ السكينة)(ٕ).

(ُ) ينظر شذكر اإلبريز.َِْ :

َّ
كبيىمىوي اهللي ىب ٍي نال :لى ىعنو ،ينظر :لساف العرب.ِٕ/ُُ :
الب ٍيؿ :الم ٍعف .ى
(ِ) ك ى
(ّ) ينظر :غريب الحديث ألبف قتيبة ،َٕٓ/ُ :كالنياية في غريب األثر.ّْٗ/ُ :
(ْ) ينظر :شذكر اإلبريز.َُِ :
(ٓ) أخرجو ابف ماجة ُُّ/ُ :برقـ (ُُّ) ،كحمية األكلياء.ُٔ/ُ :
(ٔ) سنف النسائي ُُْ/ِ :برقـ (ُٖٔ).
(ٕ) ينظر شذكر اإلبريز.ُْٕ :
ِْٕ
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كىنا استشيد بالحديث الصحيح كالمفظ ىنا ذكره لمنسائي عممان اف الحديث
أخرجو اإلماـ مسمـ(ُ) ،كالترمذم(ِ) ،كابف ماجة(ّ) ،كابف أبي شيبة في مصنفو(ْ).

ِ
ً
كر أخاؾ بما
ِ .كقؼ
الحضرمي عند لفظة ( لـفمـ) ٌ
مفس انر ليا فقاؿ عنيا ( :ذ ي
ٌ
يكرىو في غيبتو ،قاؿ تعالى :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ،)ٓ(كعف رسكؿ اهلل 

اؾ بً ىما
ىخ ى
ىعمى يـ قى ى
قى ى
اؿً « :ذ ٍك ير ىؾ أ ى
كف ىما اٍل ًغ ىيبةي» ؟ قىاليكا المَّوي ىكىر يسكليوي أ ٍ
اؿ« :أىتى ٍد ير ى
اؿً« :إ ٍف ىكاف ًف ً
ت ًإ ٍف ىكاف ًفي أ ً
يو ىما تىقيك يؿ
ىخي ىما أىقيك يؿ؟ قى ى
ىي ٍك ىرهي» ًق ى
يؿ :أىفى ىأرٍىي ى
ى
ى
اغتىٍبتىو ،كًا ٍف لىـ ي يك ٍف ًف ً
ً
يو ىما تىقيك يؿ فىقى ٍد ىبيىتَّوي»(ٔ))(ٕ).
فىقىد ٍ ي ى ٍ ى
كىنا استشيد بالحديث الصحيح كالمفظ ىنا ذكره لإلماـ مسمـ عممان اف الحديث
أخرجو ،النسائي(ٖ) ،كابف حباف في صحيحو(ٗ).

(ُ) صحيح مسمـ :بمفظ« :ح َّدثىىنا ي ٍحيى ٍبف أىيُّكب ،كقيتىٍيبةي ٍبف س ًع ويد ،ك ٍابف ح ٍج ور ،عف ًإسم ً
اؿ
يؿ ٍب ًف ىج ٍعفى ور ،قى ى
اع ى
ى ي ي
ى
ى ى ي
ى ى ى ي ى
ى ٍ ٍى
ً
ىخبرنًي اٍلع ىالء ،عف أىبً ً
ً
يو ،ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ،أ َّ
ب
كؿ اهلل  ،قى ى
ىف ىر يس ى
ى ي ىٍ
اؿً« :إ ىذا ثيِّك ى
ٍاب يف أىي ى
ُّكب :ىح َّدثىىنا ًإ ٍس ىماعي يؿ ،أ ٍ ى ى

ً
َّك ىينةي ،فىما أ ٍىدرٍكتيـ فى ُّ
َّال ًة فى ىال تىأٍتيكىا كأ ٍىنتيـ تىسعكف ،كأٍتيكىا كعمى ٍي يكـ الس ً
ىح ىد يك ٍـ
ًلمص ى
صمكا ،ىك ىما فىاتى يك ٍـ فىأىت ُّمكا ،فىًإ َّف أ ى
ى ى ٍ ى
ى ى ٍ ٍ ىٍ ى ى ى ى ى ي
ً
ًإ ىذا ىكاف يع ًم يد إلى الص ى ً
ص ىال وة» ُِْ/ُ :برقـ (ُِٓ) ،)َِٔ( ،باب استحباب إتياف الصالة
ى ىٍ
َّالة فىيي ىك في ى
بكقار.

(ِ) سنف الترمذم ت شاكر ُْٖ/ِ :برقـ (ِّٕ).
(ّ) سنف ابف ماجو ت األرنؤكط ْٗٓ/ُ :برقـ (ٕٕٓ).
(ْ) مصنؼ ابف أبي شيبة.ُّٖ/ِ :
(ٓ) سكرة الحجرات ،اآلية ُِ.
(ٔ) صحيح مسمـ ََُِ/ْ :برقـ (ِٖٗٓ).
(ٕ) شذكر اإلبريز.ّْٓ :
(ٖ) السنف الكبرل لمنسائي ِٖٔ/َُ :برقـ (ُُْْٓ).
(ٗ) صحيح ابف حباف –محققا ُٕ/ُّ :برقـ (ٖٕٓٓ).
ِٕٓ
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املطلب الجاىٕ:

أُرال :لقويث لق ن:

احلدٓح احلطً ّالغسٓب

مفس انر ليا فقاؿ عنيا( :إذا َّ
عده
ُ -كقؼ
الحضرمي عند لفظة (أحصى الشيء) ٌ
ٌ
كمو ،فقاؿ اهلل تعالى :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ،)ُ(كقاؿ تعالى :ﰔ ﰕ ﰖ
ﰗ ،)ِ(كاحصى الشيء :أم أطاقو قاؿ تعالى :ﭨ ﭩ ﭪ ،)ّ(كفي حديث النبي
ً « :
اعمى يمكا أ َّ
َّالةي»(ْ) ،أم :كلف تطيقكا أف
ىع ىم ًال يك يـ الص ى
ىف ىخ ٍي ىر أ ٍ
صكا ،ىك ٍ
ٍ
يمكا ىكلى ٍف تي ٍح ي
استىق ي
تستقيمكا في كؿ شيء حتى ال تميمكا)(ٓ).
كالحديث ىنا بمفظ ابف ماجة حيث قاؿ :حدثنا عمي بف محمد ،حدثنا ككيع ،عف
سفياف ،عف منصكر ،عف سالـ بف أبي الجعد عف ثكباف ،قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل ...
الحديث .قاؿ محمد فؤاد عبد الباقي معمقان( :في الزكائد رجاؿ إسناده ثقات أثبات .إال
فيو انقطاعا بيف سالـ كثكباف .كلكف أخرجو الدارمي كابف حباف في صحيحو مف طريؽ
ثكباف متصالن)(ٔ) .كقاؿ أبك داكد الطياليسي :كيركل ىذا الحديث عف الكليد بف مسمـ
عف عبد الرحمف بف ثابت عف حساف بف عطية عف أبي كبشة عف ثكباف عف النبي
.)ٕ(

(ُ) سكرة النحؿ ،اآلية ُٖ.
(ِ) سكرة الجف ،اآلية ِٖ.
(ّ) سكرة المزمؿ ،اآلية َِ.
(ْ) سنف ابف ماجو ت األرنؤكط ُْٖ/ُ :برقـ (ِٕٕ).
(ٓ) شذكر اإلبريز.ِٕٗ :
(ٔ) سنف ابف ماجو :ىامش.َُُ/ُ :
(ٕ) مسند أبي داكد الطيالسي.ّّٕ/ِ :
ِٕٔ
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كالحديث أخرجو أيضان اإلماـ احمد(ُ) ،كالدارمي(ِ) ،كىذا إسناد رجالو ثقات
رجاؿ الصحيح ،كسالـ -كىك ابف أبي الجعد -كاف كاف لـ يسمع مف ثكباف ،فيما قالو
غير كاحد مف أىؿ العمـ ،فقد تكبع ،أبك معاكية :ىك محمد بف خازـ الضرير،
(ّ)

كاألعمش :ىك سميماف بف ميراف ،كأخرجو البغكم

مف طريؽ أبي معاكية ،بيذا

اإلسناد ،كقاؿ :ىذا منقطع ،كيركل متصال عف حساف بف عطية ،عف أبي كبشة
السمكلي عف ثكباف ،قمنا :كسنده حسف.
مفس انر ليا فقاؿ عنياً ( :
الكجدة بالماؿ:
ِ -كقؼ
الحضرمي عند لفظة ( ل ِعو) ٌ
ٌ
الغنى كالسعة كالقدرة عميو ،كمنو قكلو « :لي الكاجد يحؿ عرضو كعقكبتو»(ْ) ،قاؿ
تعالى :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ،)ٓ(أم :مف سعتكـ(ٔ).
كىنا استشيد الحضرمي بالحديث الذم أخرجو :اإلماـ احمد(ٕ) ،كأخرجو أبك
داكد(ٖ) ،كالنسائي(ٗ) ،كالبييقي مف طريؽ عبد اهلل بف المبارؾ(َُ) ،كالطبراني في
"الكبير"(ُُ) ،كالبييقي مف طريؽ سفياف(ُِ) ،كالىما عف كبر بف أبي دليمة بو.
(ُ) مسند أحمد ط الرسالة َٔ/ّٕ :برقـ (ِِّٖٕ).
(ِ) سنف الدارمي ُٓٗ/ُ :برقـ (ُٖٔ).
(ّ) شرح السنة لمبغكم ِّٕ/ُ :برقـ (ُٓٓ).
(ْ) سنف ابف ماجو  ُُٖ/ِ :برقـ (ِِْٕ).
(ٓ) سكرة الطالؽ ،اآلية ٔ.
(ٔ) شذكر اإلبريز.ّٖٔ :
(ٕ) مسند أحمد ط الرسالة ْٔٓ/ِٗ :برقـ (ُْٕٔٗ).
(ٖ) سنف أبي داكد ُّّ/ّ :برقـ (ِّٖٔ).
(ٗ) سنف النسائي ُّٔ/ٕ :برقـ (ْٖٗٔ).
(َُ) السنف الكبرل لمبييقي ت التركي ِْٖ/ُُ :برقـ (ُُّٖٖ).
(ُُ) المعجـ الكبير لمطبراني ُّٖ/ٕ :برقـ (ِْٕٗ).
(ُِ) السنف الكبرل لمبييقي ت التركي ّْٖ/ُُ :برقـ (ُُّٖٗ).
ِٕٕ
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كركاية سفياف عند البييقي :عف كبر بف أبي دليمة ،عف فالف بف فالف .كسماه
البييقي محمد بف عبد اهلل بف ميمكف بف مسيكة.
ككانت ركاية ابف ماجة :حدثنا أبك بكر بف أبي شيبة ،كعمي بف محمد ،قاال:
حدثنا ككيع قاؿ :حدثنا كبر بف أبي دليمة الطائفي قاؿ :حدثني محمد بف ميمكف بف
مسيكة  -قاؿ ككيع كأثنى عميو خي ار  -عف عمرك بف الشريد ،عف أبيو ،قاؿ :قاؿ
رسكؿ اهلل « :لي الكاجد يحؿ عرضو كعقكبتو» قاؿ عمي الطنافسي« :يعني عرضو
شكايتو ،كعقكبتو.
كأخرجو ابف أبي شيبة(ُ) ،كابف ماجو ،كالنسائي ،كابف حباف

(ِ)

مف طريؽ ككيع،

ككيع ،بيذا اإلسناد .كىك محتمؿ لمتحسيف ،كمحمد بف ميمكف ،قاؿ أبك حاتـ :ركل عنو

الطائفيكف ،كذكره ابف حباف في "الثقات"(ّ) ،كقاؿ الذىبي في "الميزاف"(ْ) :عنو كبر بف
أبي دليمة فقط ،كقاؿ ابف حجر في "التيذيب"(ٓ) :قاؿ ابف المديني :مجيكؿ ،لـ يرك عنو

عنو غير كبر ،كقاؿ في "التقريب"(ٔ) :مقبكؿ.
كعمقو البخارم في "صحيحو"

(ٕ)

في االستقراض باب لصاحب الحؽ مقاؿ،

فقاؿ :كيذكر عف النبي « :لي الكاجد يحؿ عقكبتو كعرضو» ،قاؿ الحافظ :كصمو
أحمد كاسحاؽ في "مسندييما" ،كأبك داكد ،كالنسائي مف حديث عمرك بف الشريد بف
أكس الثقفي ،عف أبيو بمفظو ،كاسناده حسف ،كذكر الطبراني أنو ال يركل إال بيذا
اإلسناد.
(ُ) مسند ابف أبي شيبة َّٗ/ِ :برقـ (ُِٗ).
(ِ) صحيح ابف حباف – محققا ْٖٔ/ُُ :برقـ (َٖٗٓ).
(ّ) الثقات البف حباف َّٕ/ٕ :برقـ (َُْْٖ).
(ْ) ميزاف االعتداؿ ٖٓٗ/ّ :برقـ (َٕٕٔ).
(ٓ) تيذيب التيذيب ُِٖ/ٗ :برقـ (ّْٔ).
(ٔ) تقريب التيذيب َْٗ :برقـ (َُٓٔ).
(ٕ) صحيح البخارم.ُُٖ/ّ :
ِٕٖ
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كفي الباب عف أبي ىريرة ،كعف عائشة في قصة األعرابي الذم تقاضى النبي
 فأغمظ لو ،فيـ بو أصحابو ،فقاؿ« :دعكه فإف لصاحب الحؽ مقاال»(ُ).
كعف ابف عمر .كعف أبي ىريرة ،بمفظ « :مطؿ الغني ظمـ»(ِ).

ثانفاال :لقويث لـميب:
سـم) :تحمؿ ىذه المفظة في المغة
ُ -كقؼ الحضرمي عمى تفسير كممة ( ـ

و
اإلصر ما عطفؾ عمى الشيء ،كيأتي بمعنى
عدة
ٌ
ىص ىر الشيء ىك ىسره ،ك ٍ
معاف ،منيا :أ ى
(ّ)
الحضرمي ىذه المفظة بمعنى:
فسر
العيد أك الثقؿ أك اإلثـ كغيرىا مف المعاني ٌ ،
ٌ
(ْ)
أيضا بمعنى:
العيد ،في قكلو تعالى :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ، كذكر ٌإنيا تأتي ن

أم :يحبسو ،ثـ قاؿ" :كعمى ىذه الكجكه
الذنب ،أك بمعنى الثقؿ فكأنو يأصر صاحبو ٌ

(ٓ)
أم ثقال"(ٔ) ،فحممت ىذه
أم :ن
ذنبا ،كقيؿٌ :
فسر قكلو تعالى :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱٌ ، 
يي ٌ

األكؿ المذككر آنفنا في سكرة (آؿ عمراف) معنى العيد،
ىذه المفظة في السياؽ القرآني ٌ
أما (اإلصر) الذم كرد في سياؽ (سكرة البقرة) فحمؿ معنييف ىما :الذنب أك الثقؿ،
ٌ

أيضا عمى معنى الثقؿ ليذه المفظة بالبيت الشعرم(ٕ):
كاستدؿ ن

ِ
ظ
إـ ٌم ن لذنب باه ـ
يـ ُّ ل ـ ـ ــ لقفاه ُـ لـالا ** عقـ ظـالمه ـ

(ُ) صحيح البخارم ٗٗ/ّ :برقـ (َِّٔ).
(ِ) صحيح البخارم ْٗ/ّ :برقـ (ِِٕٖ).
(ّ) ينظر :لساف العرب.ِِ/ْ :
(ْ) سكرة آؿ عمراف ،اآلية ُٖ.
(ٓ) سكرة البقرة ،اآلية ِٖٔ.
(ٔ) شذكر اإلبريز.ُٖٗ :
(ٕ) كرد ىذا البيت دكف نسبة في كتاب (شمس العمكـ)  ،ُِٕ/ُ :كينظر :شذكر اإلبريز.ُٖٗ :
ِٕٗ
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إـم يـ ب اَهـ ل )(ُ)،
كذكر
الحضرمي حديث ( :ـ ـن ـِّقـف عقـ ي ف َن يفالا ـ
ٌ
ً
أف ىم ٍف ىحمىؼ بالعتاؽ أك الطالؽ ثـ
كمعناه المستى ىدؿ عميو مف أقكاؿ معظـ الفقياء ىكٌ :

حنث بيا لـ يكف لو كفارة ٌإال إمضاء العتاؽ أك الطالؽ(ِ) ،فحممت ىذه المفظة معنى
الحنث باليميف في ىذا الحديث ،كقد يككف ىذا المعنى لو صمة بمعنى الثقؿ أك الذنب

أف ىذه المفظة تتأثٌر بالسياؽ الذم يقتضييا كاهلل
الذم أكرده
الحضرمي كشاىد ،أك ٌ
ٌ
تعالى أعمـ.
ِ -كقؼ الحضرمي عمى تفسير كممة ( لول ك) فقاؿ فييا( :كقت الزكاؿ كىك
قكؿ ابف عباس كابف عمر كجابر كعطاء كقتادة كمجاىد كالحسف البصرم كاكثر

التابعيف ،كيدؿ عميو قكلو ٍ َ « :ف أىبًي م ٍس يع و
َّال يـ َّ
النبً َّي 
اؿ :أىتىى ًج ٍب ًري يؿ ىعمى ٍي ًو الس ى
كد قى ى
ى
ى
الشم ً ً
اؿ" :قيـ ىفص ِّؿ ،كىذًل ىؾ ًل يدلي ً
يف مالى ًت َّ
كؾ َّ
صمَّى الظُّ ٍي ىر
فىقى ى
الش ٍم يس ،فىقى ىاـ ىف ى
ى
ٍ
ٍ
س ح ى ى
ى
أ ٍىرىب نعا»(ّ))(ْ) ،كىنا الحديث أخرجو إسحاؽ بف راىكيو في مسنده كابف مردكيو في تفسيره
تفسيره كالبييقي في المعرفة مف حديث أبي مسعكد األنصارم .بإسناد منقطع كما في

تخريج الكشاؼ(ٓ).
ّ -كقؼ الحضرمي عمى تفسير كممة ( لففوفن) فقاؿ فييا( :القرع ،قاؿ تعالى:
ﯖ ﯗ ﯘ ،)ٔ(كبيف معنييا كاألكثر عمى أنيا كانت الدباء ،كيدؿ عميو انو قيؿ
كنس" عميو السالـ)(ٕ).
ب القرع قى ى
اؿ :أجؿ ًى ىي ىش ىج ىرة أخي يي ي
ىلر يسكؿ اهلل ً إَّنؾ ًلتي ىح ٌ
(ُ) أخرجو ابف قتيبة في :غريب الحديث. ُّٔ/ِ :
(ِ) ينظر :شذكر اإلبريز ،ُٖٗ :كينظر :األـ :محمد بف إدريس الشافعي (تَِْىػ).ْٔ/ٕ :
(ّ) معرفة السنف كاآلثار ُِٗ/ِ :برقـ (ِّّٕ).
(ْ) شذكر اإلبريز.ّْٗ :
(ٓ) تخريج أحاديث الكشاؼ َِٖ/ِ :برقـ (َِٕ).
(ٔ) سكرة الصافات ،اآليةُْٔ.
(ٕ) شذكر اإلبريز.َُٕ :
َِٖ
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ً
ً
كرة ٍاأل ٍىنبًىياء مف ىح ًديث اٍلحسف ٍابف
قمت ىغ ًريب ىكًفي تى ٍفسير ٍابف ٍ
مرىد ىكٍيو في يس ى
عم ىارة ثىىنا أ يىبك ًإ ٍس ىحاؽ ىعف ىع ٍمرك بف ىم ٍي يمكف ثىىنا عبد اهلل بف ىم ٍس يعكد ىعف َّ
اؿ
النبًي ى قى ى
ى
ادل ًفي الظُّمي ىمات أىف ىال ًإلىو ًإ َّال أ ٍىنت يس ٍب ىح ىان ىؾ ًإِّني
كنس ىعمى ٍي ًو الس ى
َّالـ اٍل يحكت فىىن ى
(اٍلتىقـ يي ي
اؿ فى ىرىمى بً ًو ىعمىى شاطئ َّ
كنت مف الظَّ ًالميف قى ى
ص ىار ىكأَّىنوي
النير لى ٍي ىس لىوي جمد ىكىال شعر فى ى
اؿ عبد اهلل ىعف َّ
النبًي ى (كاليقطيف القرع)
اؿ ىك ٍأنبت اهلل ىعمى ٍي ًو ىش ىج ىرة مف ىي ٍق ًطيف) ىق ى
فرج قى ى
يم ٍختىصر(ُ).
عمى أننا لـ نقؼ عمى ىذا المفظ الذم استشيد بو الحضرمي ،أما االحاديث

الكاردة في حب النبي  لمقرع فيي كثيرة.

ىكقيؿً :ى ىي التِّيف ،ىكقيؿً :ى ىي ىش ىج ىرة المكز ييغطي بكرقيا كيستظؿ بأغصانيا
ىكي ٍفطر عمى ثمارىا )ِ(،كأخرجو ابف مردكيو عف ابف مسعكد في قصة يكنس قاؿ عبد
اهلل :قاؿ النبي  ... كاليقطيف القرع.

املطلب الجالح:

احلدٓح الضعٔف

مفس نار ليا فقاؿ عنو" :ىك انصداع
ُ -كقؼ
الحضرمي عند لفظة ( ل ـ ـ
ِ ) ٌ
ٌ
الشيء مف غير أف يبيف ،فإذا كاف فيك القصـ"(ّ) ،أم إذا كاف انصداع يبيف فيك

(ْ)
ً
أما القصـ فيك
صـ ،كفي المغة ( ل ـ ـ
القى ٍ
ِ ) :ىك كسر الشيء مف دكف أف يبيف  ،ك ٌ

الكسر حتى يبيف(ٓ).

(ُ) ينظر :تخريج أحاديث الكشاؼ َُٖ/ّ :برقـ (َُّٗ).
(ِ) ينظر :عمدة القارم شرح صحيح البخارم.ّ/ُٔ :
(ّ) شذكر اإلبريز.ْٕٓ :
(ْ) ينظر :الصحاح تاج المغة كصحاح العربية( :ت ّّٗق).َِٖ/ٔ :
(ٓ) ينظر :المصدر السابؽ نفسو.ُِٗ/ٔ :
ُِٖ
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درٍة بيضاء ليس فيها
كاستشيد
الحضرمي بحديثّ :
(إن في الجنة بيتًا من ّ
ٌ
فصم)(ُ) ،كاستد ٌؿ بقكلو تعالى :ﰓ ﰔ ﰕ ،)ِ(كقد ذكر العسكرم سبب اختيار لفظ
ألف االنفصاـ
االنفصاـ مف دكف االنفصاـ في ىذه اآلية ن
قائال" :كلـ ىي يقؿ ال انقصاـ ليا; ٌ

أبمغ فيما أيريد بو ىا ىنا ،كذلؾ ٌأنو إذا لـ يكف ليا انفصاـ كاف أحرل أف ال يككف ليا

انقصاـ"(ّ).

صـ :كسر الشيء كدقٌو;
كفسر
الحضرمي ( ل ـف ـ
ِ ) في مكضع آخر فقاؿ" :القى ٍ
ٌ
ٌ
صـ ،قاؿ اهلل تعالى :ﭑ ﭒ ﭓ
تالؤـ األجزاء بخالؼ ى
ٌ
الف ٍ
ألف القى ٍ
كسر ىيبًيف ي
صـ ه

(ْ) (ٓ)
تبيف
صـ) ليا داللةن أقكل ٌ
ﭔ ، " كىنا بدأ الفرؽ بيف داللة المفظتيف ،كلفظة (القى ٍ

صـ) في قكلو تعالى :ﭑ ﭒ ىك كما ذكر
قكة المعنى ،كسبب اختيار لفظة (قى ى
ٌ
(ٔ)
ً
كشدة السخط ما ال يخفى"
قكة الغضب ٌ
أبك السعكد" :مف الداللة عمى ٌ
ِ -كقؼ الحضرمي عمى تفسير كممة ( لوَء) فقاؿ فييا( :د أر يد أر دركءا،

الشبي ً
الد ٍفع ،...كفي الحديثٍ :ادريءكا اٍل يح يد ى ُّ
كالدرء َّ
ات ما استطعتـ)(ٕ).
كد بً ي ى
ى
الحديث كرد في كتب السنف بمفظ آخر :قاؿ رسكؿ اهلل « :ادفعكا الحدكد ما
كجدتـ لو مدفعا» حيث أخرجو الترمذم بمفظ( :حدثنا عبد الرحمف بف األسكد أبك عمرك

درة بيضاء ليس فييا فصـ كال
(ُ) أخرجو ابف أبي شيبة في مسنده بمفظ (كيرجع أىؿ الغرؼ إلى غرفيـ كىي ٌ
قصـ) ،ينظر :الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار .ٖٓ/ِ :كالحديث ضعيؼ بركاية الحكيـ عف
سيؿ بف سعد ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو :ص.ِٕٓ :
(ِ) سكرة البقرة ،اآلية ِٔٓ.
(ّ) الفركؽ المغكية :الحسف بف عبداهلل أبك ىالؿ العسكرم.ُّْ/ُ :
(ْ) سكرة األنبياء ،اآلية ُ.
(ٓ) شذكر اإلبريز.ّٕٓ :
(ٔ) إرشاد العقؿ السميـ :محمد بف محمد العمادم أبك السعكد.ٖٓ/ٔ :
(ٕ) شذكر اإلبريز.ّْٓ :
ِِٖ
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البصرم قاؿ :حدثنا محمد بف ربيعة قاؿ :حدثنا يزيد بف زياد الدمشقي ،عف الزىرم،
عف عركة ،عف عائشة قالت :قاؿ رسكؿ اهلل « :ادرءكا الحدكد عف المسمميف ما
استطعتـ ،فإف كاف لو مخرج فخمكا سبيمو ،فإف اإلماـ أف يخطئ في العفك خير مف أف
يخطئ في العقكبة»)(ُ).
كاخرج ابف ماجو في سننو فقاؿ :حدثنا عبد اهلل بف الجراح ،حدثنا ككيع ،عف
إبراىيـ بف الفضؿ ،عف سعيد بف أبي سعيد عف أبي ىريرة ،قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل :
(ِ)

«ادفعكا الحدكد ما كجدتـ لو مدفعا»

جدا ،إبراىيـ بف الفضؿ متركؾ.
إسناده ضعيؼ ن

(ُ) سنف الترمذم ت شاكر ّّ/ْ :برقـ (ُِْْ).
)ِ) سنف ابف ماجو ِ َٖٓ/برقـ (ِْٓٓ) ،كأخرجو أبك يعمى (ُٖٔٔ) مف طريؽ ككيع بف الجراح ،بيذا
اإلسناد .كفي الباب عف عائشة عند الترمذم (ُْٖٓ) ،كفي إسناده يزيد بف زياد الشامي كىك متركؾ.
كقاؿ الترمذم :كركاه ككيع عف يزيد بف زياد نحكه كلـ يرفعو ،كركاية ككيع أصح .كعف عمي عند
الدارقطني (َّٖٗ) ،كالبييقي ٖ ،ِّٖ/كفي إسناده مختار التمار كىك متركؾ أيضا .كفي الباب مكقكفا
عف معاذ كعقبة بف عامر عند الدارقطني (َّٗٗ) ،كالبييقي ٖ ِّٖ/كأسانيدىا ضعيفة .كعف ابف
مسعكد عند ابف أبي شيبة ٗ ،ٕٓٔ/كالبييقي ٖ ،ِّٖ/كاسناده جيد .كعف عمر عند ابف أبي شيبة
ٗ ٕٓٔ/كلفظو :ألف أعطؿ الحدكد بالشبيات أحب إلي مف أف أقيميا بالشبيات .كرجالو ثقات إال أف
فيو عنعنة ىشيـ بف بشير ،كقد تكبع.
ِّٖ
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اخلامتة

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات ،كبفضمو تيرفع الدرجات .فبعد رحمتنا في
ً
تكصمنا إليو في
كتاب (شذكر اإلبريز في لغات الكتاب العزيز) ال ٌ
بد لنا مف تكضيح ما ٌ
مبينةن باآلتي:
ىذه الدراسة مف نتائج ٌ
القيمة التي
 يي ٌ
عد كتاب (شذكر اإلبريز في لغات الكتاب العزيز) ًمف الكتب ٌ

معجمية يجمعت فييا ألفاظ
بمنيجية
نسب إلى عمـ غريب ألفاظ القرآف،
ٌ
ٌ
تي ى
كتميز بغ ازرة مادتو العممية شأنو شأف المؤلفات
القرآف عمى حركؼ المعجـٌ ،
السابقة في معاني القرآف كغريبو.

 استطاع الحضرمي أف ييزاكج في مادتو العممية بيف كتب التفسير ككتب
غريب القرآف كالمعجمات ككتب المغة كالفقو ،كالحديث النبكم الشريؼ،

معنى
كأقكاؿ الصحابة ،فقد يجد القارئ في أغمب األحياف لمفظة الكاحدة
ن
متنكعة
كأصؿ
ٌ
لغكم ،كمعاني قرآنية متعمقة بسياقات القرآف مجمكعة بآراء ٌ
لممفسريف كالتابعيف أك مستى ىنبطة ًمف أقكاليـ.

 بحث الحضرمي في الدليؿ مستعمالن اٌياه كأداة لمكصكؿ إلى معاني األلفاظ
مستمدان ًمف القرآف الكريـ
لغكيان
ٌ
القرآنية كاستنباطيا أك ترجيحيا ،ككاف دليمو ٌ
النبكم الشريؼ كالشعر كأقكاؿ المفسريف كبعض مف أىؿ
كقراءاتو كالحديث
ٌ
لغكم مستندان إلى ما ييدركو العقؿ أك ما يحكمو السياؽ
المغة ،أك غير
ٌ

كسبيمو إلى ذلؾ تعضيد المعاني التي يذكرىا لأللفاظ.

 أثبت الحضرمي قدرتو العممية حيث إحاطة بأبنية األلفاظ كمعانييا ،كذلؾ
بكقكفو عمى معظـ الصيغ الداللية ،فكاف عمى كعي بالتقمبات االشتقاقية كما

تضيفو ىذه الزيادات ًمف و
معاف.

ِْٖ
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الحضرمي كجكد عالقات اشتراؾ في معاني المفظة الكاحدة ككاف يم ًق ٌانر
 أدرؾ
ٌ
بكجكدىا في معاني األلفاظ القرآنية ،ككاف معتدالن غير و
مغاؿ فيو.
 مف استشياداتو الحديثية أنو لـ يخرج األحاديث بأسانيدىا كاكتفى بذكر متف
الحديث أك طرؼ منو لبياف معاني األلفاظ التي فسرىا ،كال يكعز إلى
مصادرىا مف كتب الحديث أك غريب الحديث كغيرىا.
 أكرد بعض احاديث الصحابة ،في بياف معاني األلفاظ منيا ما جاء في بياف
معنى (اإلصر) مف حديث ابف عمر " مف حمؼ عمى يميف فييا اصر
فال كفارة ليا".
 كانت األحاديث التي أكردىا متنكعة بيف الصحيح كالحسف كالضعيؼ
كالغريب ،حتى بمغ عددىا (َُٗ) حديث كشاىد.
أف شخصية الحضرمي كثقافتو المكسكعية كاطالعو عمى
ٌ 
تبيف في البحث ٌ
مصادر متنكعة ،انعكس تأثيرىا في كتابو كأسيـ ذلؾ في كفرة مادتو

الداللية ،بما ييغني الفكر العربي ،فكاف يجمع مادة كتابو بذكاء ينتقي كيجمع

ليفسر األلفاظ القرآنية كيضيؼ جيدان طيبان لخدمة
ما تناثر في بطكف الكتب ٌ
لم ٍف سبقو
كتاب اهلل تعالى ،فيك جامع ليذا العمـ الجميؿ ،حافظه لو ،متابعه ى

كغالبان ما يشير إلييـ ػ ػ فجزاه اهلل خي انر ػ ػػ.

 كيكصي الباحث بإفراد دراسة لألدلة الحديثية التي تناكليا اإلماـ الحضرمي
في كتابو كتككف دراسة مكضكعية أك تحميمية.
هذا وآخز دعواوا أن احلمد هلل رب العاملني
وصلى اهلل على سيّد األولني واآلخزيه وعلى آله وصحبه أمجعني
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القرآف الكريـ

املصادز ّاملساجع

ُ .اإلتقاف في عمكـ القرآف ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ الديف السيكطي
(تُُٗىػ) ،حققو :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،الييئة المصرية العامة
لمكتاب ُّْٗىػُْٕٗ-ـ.
ِ .أحكاـ القرآف ،القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف العربي اإلشبيمي

كخرج أحاديثو كعمَّؽ عميو :محمد عبد
المالكي (تّْٓىػ) ،راجع أصكلو ٌ
القادر عطا ،طّ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُِْْ ،ىػََِّ-ـ.

ّ .إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ ،محمد بف محمد العمادم أبك
السعكد (تِٖٗىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبناف ،د.ت.
ْ .األعالـ ،خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الزركمي
الدمشقي (تُّٔٗىػ) ،دار العمـ لممالييف ،بيركت ،لبناف ،طُٓ،
ََِِـ.
ٓ .أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف
محمد الشيرازم البيضاكم (تٖٓٔىػ) حققو :محمد عبد الرحمف المرعشمي،
دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبناف ،طُُُْٖ ،ىػ.
ٔ .إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف ،إسماعيؿ بف محمد أميف بف
مير الباباني البغدادم (تُّٗٗىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف،
ُُّْىػُِٗٗ-ـ.
ٕ .البرىاف في عمكـ القرآف :أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر
الزركشي (تْٕٗىػ) ،حققو :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار إحياء الكتب
العربية ،طُُّٕٔ ،ىػُٕٗٓ-ـ.
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الرزاؽ
محمد بف
ٖ .تاج العركس مف جكاىر القامكس:
محمد بف عبد ٌ
ٌ
ٌ
الحسيني ،الممقٌب بمرتضى َّ
الزبيدم (تَُِٓىػ) ،حققو :مجمكعة مف
المحققيف ،دار اليداية ،د.ت.

ٗ .تاريخ الشعراء الحضرمييف ،عبد اهلل بف محمد بف حامد بف عمر السقاؼ
(تُّْٖىػ) ،مكتبة المعارؼ محمد سعيد كماؿ ،د ت.
َُ .تذكرة األريب في تفسير الغريب (غريب القرآف الكريـ) ،جماؿ الديف أبك
الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم (تٕٗٓىػ) ،حققو :طارؽ
فتحي السيد ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طُُِْٓ ،ىػََِْ-ـ.
ُُ .تيذيب األسماء كالمغات :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم
(تٕٔٔىػ) ،عنيت بتصحيحو كمقابمة أصكلو شركة العمماء مع إدارة
الطباعة المنيرية ،دار الكتب العممية ،بيركت ،د.ت.
ُِ .تيذيب التيذيب :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر
العسقالني (تِٖٓىػ) ،مطبعة دائرة المعارؼ النظامية ،اليند ،طُ،
ُِّٔىػ.
البستي
ُّ .الثقات :محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍعبد ي
(تّْٓىػ) ،حققو :السيد شرؼ الديف أحمد ،طُ ،دار الفكرُّٗٓ ،ى-
ُٕٓٗـ.
ُْ .جامع البياف في تأكيؿ القرآف :محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب
اآلممي ،أبك جعفر الطبرم (تَُّىػ) حققو :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة
الرسالة طَُُِْ ،ىػَََِ-ـ.
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ُٓ .الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخارم) :محمد بف إسماعيؿ أبك عبد
اهلل البخارم الجعفي ،حققو :د .مصطفى ديب البغا ،دار ابف كثير،
اليمامة ،بيركت ،طَُّْٕ ،ق–ُٕٖٗـ.
ُٔ .الجامع ألحكاـ القرآف :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح
األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي (تُٕٔىػ) ،حققو :أحمد
البردكني كابراىيـ أطفيش ،دار الكتب المصرية ،طُِّْٖ ،ىػُْٗٔ-ـ.
ُٕ .ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو ،أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،بف
الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ ،األشقكدرم األلباني (تَُِْىػ) ،زىير
الشاكيش ،المكتب اإلسالمي.
ُٖ .جيكد فقياء حضرمكت في خدمة المذىب الشافعي :محمد بف أبي بكر بف
عبد اهلل باذيب ،دار الفتح لمدراسة كالنشر ،عماف ،األردف ،طََُِٗ ،ـ.
ُٗ .الخصائص :أبك الفتح عثماف بف جني الخصائص :أبك الفتح عثماف بف
جني المكصمي (تِّٗىػ) ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،طْ ،د.ت.
َِ .خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر :محمد أميف بف فضؿ اهلل بف
محب الديف بف محمد المحبي الحمكم األصؿ ،الدمشقي (تُُُُىػ) ،دار
صادر ،بيركت ،د.ت.
ُِ .ديكاف األدب :أبك إبراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ الفارابي (تَّٓىػ) ،حققو :د.
أحمد مختار عمر ،مراجعة :د .إبراىيـ أنيس ،مؤسسة دار الشعب
لمصحافة ،القاىرة ،مصر.
ِِ .سنف أبي داكد :أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد
ً
السج ٍستاني (تِٕٓىػ) ،حققو :محمد محيي الديف عبد الحميد،
بف عمرك
المكتبة العصرية ،صيدا ،بيركت ،د.ت.
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ِّ .سنف الترمذم :محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ الترمذم
أبك عيسى (تِٕٗىػ) ،حققو كعمقو :أحمد محمد شاكر ،كمحمد فؤاد عبد
الباقي ،كابراىيـ عطكة عكض ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي
الحمبي ،مصر ،طُِّٗٓ ،ىػُٕٗٓ-ـ.
ِْ .شذكر اإلبريز في لغات الكتاب العزيز :الشيخ جماؿ الديف محمد بف عبد
الحضرمي (تَُُٓىػ) ،دراسة كتحقيؽ:
الحباني
القادر بف أحمد
الركضي ٌ
ٌ
ٌ
د .أميف بف عمر بف عبد اهلل باطاىر ،مكتبة تريـ الحديثة لمطباعة
كالنشركالتكزيع ،طَُُِّ ،ىػ.
ِٓ .الصحاح تاج المغة كصحاح العربية :إسماعيؿ بف حماد الجكىرم
(تّّٗىػ) ،حققو :أحمد عبد الغفكر عطار ،دار العمـ لممالييف ،بيركت.
طَُْٗٗ ،ـ.
ِٔ .صحيح مسمـ ،مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم
(تُِٔىػ) ،حققو :محمد ،فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي،
بيركت ،د.ت.
ِٕ .عقد الجكاىر كالدرر في أخبار القرف الحادم عشر :محمد بف أبي بكر بف
أحمد الشمٌي باعمكم (تَُّٗىػ) ،حققو :إبراىيـ أحمد المقحفي ،مكتبة
تريـ الحديثة ،مكتبة اإلرشاد ،اليمف ،طُُِْْ ،ىػََِّ-ـ.
ِٖ .عمدة القارم شرح صحيح البخارم
ِٗ .غريب الحديث :أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم (تِٕٔىػ)،
حققو :د .عبد اهلل الجبكرم ،مطبعة العاني ،بغداد ،طُُّٕٗ ،ق.
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َّ .غريب الحديث :حمد بف محمد بف إبراىيـ الخطابي البستي أبك سميماف
(تّٖٖق) ،حققو :عبد الكريـ إبراىيـ العزباكم ،جامعة أـ القرل ،مكة
المكرمةَُِْ ،ق.
ُّ .غريب القرآف :أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم (تِٕٔىػ)،
حققو :أحمد صقر ،دار الكتب العممية (لعميا مصكرة عف الطبعة
المصرية).
ِّ .الفركؽ المغكية :أبك ىالؿ العسكرم (تّٓٗىػ) ،حققو :محمد إبراىيـ سميـ،
دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع ،القاىرةُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ.
ّّ .في ظالؿ القرآف :سيد قطب ،دار الشركؽ ،القاىرة ،طُِِّْ ،ق-
ََِّـ.
ّْ .الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ :أبك القاسـ
محمكد بف عمر الزمخشرم الخكارزمي ،حققو :عبد الرزاؽ الميدم ،دار
إحياء التراث العربي ،بيركت.
ّٓ .لساف العرب :محمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم (تُُٕىػ)،
دار صادر ،بيركت ،طُ.
ّٔ .المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز :أبك محمد عبد الحؽ بف غالب
بف عطية األندلسي ،حققو :عبد السالـ عبد الشافي محمد ،دار الكتب
العممية ،لبناف ،طُُُّْ ،ىػُّٗٗ-ـ.
ّٕ .مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ حققو :شعيب األرنؤكط
كآخركف ،مؤسسة الرسالة ،طَُِِْ ،ىػُٗٗٗ-ـ.
ّٖ .مصادر الفكر اإلسالمي في اليمف :السيد عبد اهلل بف محمد الحبشي ،مف
منشكرات المجمع الثقافي في أبك ظبيََِْ ،ـ.
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ّٗ .معالـ التنزيؿ ،أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم (ت ُٔٓ ىػ) ،حققو
كخرج أحاديثو محمد عبد اهلل النمر ،عثماف جمعة ضميرية ،سميماف مسمـ
الحرش ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع ،طُُْْٕ ،ىػُٕٗٗ-ـ.
َْ .المعجـ الكبير :سميماف بف أحمد بف أيكب أبك القاسـ الطبراني(تَّٔىػ)،
حققو :حمدم بف عبد المجيد ،مكتبة العمكـ كالحكـ ،المكصؿ ،طِ،
َُْْىػُّٖٗ-ـ.
ُْ .معجـ المؤلفيف :عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة
الدمشقي (تَُْٖىػ) ،مكتبة المثنى ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي،
بيركت.
ِْ .معجـ المفسريف "مف صدر اإلسالـ كحتى العصر الحاضر" :عادؿ
قدـ لو :مفتي الجميكرية المبنانية َّ
الش ٍيخ حسف خالد ،بيركت،
نكييضٌ ،
ي
لبناف ،طَُّْٗ ،ىػُٖٖٗ-ـ.
ّْ .المكطأ :مالؾ بف أنس ،حققو :محمد مصطفى األعظمي ،مؤسسة زايد بف
سمطاف آؿ نيياف ،طُُِْٓ ،ىػََِْ-ـ.
ْْ .النظـ المستعذب في تفسير غريب ألفاظ الميذب :محمد بف أحمد بف محمد
بف سميماف بف بطاؿ الركبي ،أبك عبد اهلل ،المعركؼ ببطاؿ (تّّٔىػ)،

دراسة كتحقيؽ كتعميؽ :د .مصطفى عبد الحفيظ ىس ًالـ ،المكتبة التجارية،
مكة المكرمةُُٗٗ-ُٖٖٗ ،ـ.
ْٓ .النياية في غريب الحديث كاألثر :أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم،
حققو :طاىر أحمد الزاكم ،محمكد محمد الطناحي ،المكتبة العممية،
بيركتُّٗٗ ،ىػُٕٗٗ-ـ.
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ْٔ .النكر السافر عف أخبار القرف العاشر :عبد القادر بف شيخ بف عبد اهلل
العيدركس الحسيني الحضرمي اليمني (تَُّٖىػ) ،حققو كضبط
نصكصو :د .أحمد حالك ،محمكد األرناؤكط ،أكرـ البكشي ،دار صادر،
بيركت ،طََُُِ ،ـ.
ْٕ .ىدية العارفيف في أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف :إسماعيؿ بف محمد
أميف بف مير الباباني البغدادم (تُّٗٗىػ) ،دار إحياء التراث العربي،
بيركت ،لبناف.
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